
  وزارة الزراعة واستصالح االراضى 
 الھیئة العامة للخدمات البیطریة

     محافظة
       مدیریة الطب البیطرى

 طلب ترخیص مجزر جدید

 

 رئیس مجلس ادارة الھیئة العامة للخدمات البیطریة / السید الدكتور

 تحیة طیبة وبعد ،،، 

 :الى ارجو التفضل بالموافقة على انشاء مجزر وبیاناتى كالت 
 : ..................................................................................................اسم مقدم الطلب  

 : ................................................................................................رقم البطاقة المدنیة 
 .........................محافظة ..................................................................... : ....العنوان 

 ) تخصیص –ملك      ( ٢مساحتھ         م.............................................. موقع المجزر 
 

 مقدم الطلب 
 : ...............                                               االســــم                                            

 : ...............      التوقیـــع 
 نتیجة المعاینة                                                 

 -:اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة /      /          انھ فى یوم     
 

.............  ............      ..................................   
 

.........................      ..................................   
 

 .لمعاینة مجزر جدید 
  -:رأى اللجنة 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

  یعتمد ،                              
 رئیس لجنة المعاینة                         
         ......................... 

                                                                                   
 وزارة الزراعة واستصالح االراضى

 الھیئة العامة للخدمات البیطریة   
       محافظة

 إیصال
 ………………………….………………/  الطل  ب المق  دم م  ن الس  ید     ………………………/اس  تلمت أن  ا  
  .)المبالغ / لمستنداتا (  ول على الخدمةــــــــــــــــــــــــــترخیص مجزر جدید  مستوفیا كافة متطلبات الحصبشأن طلب 

 /      /بتاریخ    . ……………وقید الطلب برقم  
                     توقیع الموظف المختص          /         /            التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة            

                                    ) ………………(   



  
 حصول على الخدمة القواعد الحاكمة إلجراءات ال

 
حص ول عل ى الخ دمات    ال تیس یر  فىش أن  ١٩٩٨ لس نة  ٤٢٤٨  رق م وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء  

 .ترخیص مجزر جدید الجماھیریة ومنھا خدمة طلب 
 ـ  ـخبتاری تلت  زم الجھ  ات اإلداری  ة المعنی  ة بتقدیــ  ـم الخدم  ة وفقـ  ـا للـ  ـوارد بھـ  ـذا النم  وذج الص  ادر        

واستص   الح الجھ   از المرك   زى للتنظ   یم واالدارة ووزارة الزراع   ة  لتع   اون ب   ین كثم   رة ل( ٣/٢٠٠٨/ ٢٧  
  والمب   الغم   ن تحدی   د للمس   تندات واألوراق) والمحافظ   ات"  الھیئ   ة العام   ة للخ   دمات البیطری   ة"  االراض   ى

 المح ددة إلنجازھ ا ، أو اإلع الن ع ن رأیھ ا ف ى الطل ب         الزمنی ة المطلوبة للحص ول عل ى الخدم ة والتوقیت ات        
 -: وذلك على النحو التالى  - وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولیة -قدم للحصول علیھا الم

 
 : المستندات واألوراق المطلوبة: أوال 

 
 )االصل لالطالع ( صورة من مستند اثبات الشخصیة   -
 .رسم ھندسى معتمد من مھندس انشائى  -

 :شأن بتقدیم الموافقات التالیة   فى حالة الموافقة المبدئیة على انشاء المجزر یلتزم صاحب ال •
 .ترخیص من الحى المزمع انشاء المجزر بھ  .١
 .موافقة جھاز شئون البیئة  .٢
 .موافقة مدیریة الشئون الصحیة التابع لھا الموقع  .٣
 

 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانیا 
 قرش    جنیھ 
 )   ساب الھیئة العامة للخدمات البیطریة الف جنیھ مصاریف معاینة تحصل لح(  ١٠٠٠      -          

 " .للمجازر الخاصة فقط  " 
عش  رة ق  روش رس  م تنمی  ة  + ثالث  ة جنیھ  ات ض  ریبة نوعی  ة عل  ى الت  رخیص النھ  ائى  (    ٣    ١٠           

  . )موارد 
 التى تحتفظ بھا مدیریة الطب البیطرى              الترخیصفى حالھ تعدد نسخ او صور : ملحوظة 

لدواعى العمل بھا فال یتحمل المتعامل معھا سوى الضریبة المستحقة على نسخة واحدة او 
 .صورة واحدة من تلك النسخ او الصور 

 
 :التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا

 
ارھ ا بالموافق ة    وتعل ن جھ ة االدارة قر  ھتتم الموافق ة المبدئی ة عل ى الطل ب خ الل ش ھر م ن تقدیم                         

 .على الترخیص خالل شھر من تاریخ االنتھاء من كافة االنشاءات وتوفیر المستندات 

 

 
 

أو مب الغ إض افیة تح ت أى      حالة عدم الحصول على ھذه الخدمة فى التوقیت المحدد أو طل ب مس تندات          فى

 :مسمى یمكنك االتصال بإحدى الجھات اآلتیة 

 :المحافظة  ت 

 ٠٢/ ٢٩٠٢٧٢٨: المركز الرئیسى بالقاھرة ت : داریة ھیئة الرقابة اإل

 :مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة ت 


